Nieuwsbrief
juni 2020
Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,
Hier is de nieuwsbrief van juni 2020. We informeren u over onze activiteiten en u treft de (beperkte) planning voor
de komende weken aan. Vanaf 8 juni mogen de leerlingen weer volledig naar school. De meesten hebben daar veel
zin in en wij als team ook.

Weer naar school!
Ons uitgangspunt voor de herstart is het landelijke ‘Protocol opstart basisonderwijs’ dat alle scholen hebben
gekregen. Dit protocol is een richtlijn, geen wet. Wij zullen daar uiteraard zoveel mogelijk bij aansluiten, maar er
zullen ook afwijkende school-specifieke afspraken gemaakt worden.
Vanaf 8 juni
Binnen sporten is nog steeds niet toegestaan. Wij sporten de rest van het schooljaar op het plein en op het veld.
Kinderen gaan op lesdagen van 8.30 uur tot 14.30 uur naar school.
De leerlingen van groep 1 tot en met 4 zijn weer op vrijdag om 12.00 uur vrij.
Afspraken voor schooltijd en het binnenkomen
1. Kinderen komen zo veel mogelijk zelfstandig naar school er zijn daar niet eerder dan 8.25 uur.
2. Kinderen gaan meteen naar binnen vanaf 8.25 uur en spelen eerst niet op het plein.
3. We gebruiken twee ingangen voor leerlingen: groep 1-4 gaan door de ingang bij het plein. Groep 5-8 gaan door
de ingang van groep 5/6. De hoofdingang wordt niet gebruikt, zodat er geen leerlingen op het lesplein komen.
4. Ouders van jonge kinderen brengen hen tot aan het tegelpad voor het gebouw en mogen niet op die stoep of
op het schoolplein komen. Ouders komen dus niet verder dan de heg tussen parkeerterrein en tegelpad.
5. Kleuters worden op de stoep bij de pannakooi door één van de leerkrachten opgewacht.
6. Ouders mogen niet in school komen.
7. Jassen, tassen en schoenen worden in de hallen netjes opgeborgen/neergezet.
8. Kinderen moeten voor ze naar school gaan hun handen wassen, dat meteen bij binnenkomst in het lokaal
opnieuw doen en ze nemen plaats op hun eigen plek.
Afspraken voor tijdens de schooldag
1. De leerlingen nemen eigen, makkelijk te nuttigen eten, drinken en fruit mee. De periode van het EU schoolfruit
is afgelopen. Broodbakjes en bekers moeten ook zo veel mogelijk zelfstandig te openen zijn.
2. Jonge kinderen dragen makkelijk door hen zelf uit en aan te trekken schoenen en kleren.
3. Gymlessen vervallen, maar bij mooi weer gaan we wel lekker buiten sporten.
4. Pauzes houden we op de normale tijden. Kinderen mogen alleen op het Rehoboth-deel van het plein spelen.
5. Kinderen zitten op hun eigen plek in het lokaal, zodat ze ook zo veel mogelijk met hun eigen materialen
werken.
6. Kinderen die jarig zijn, trakteren alleen de eigen klas met een voorverpakte traktatie.
Afspraken voor het naar huis gaan
1. Bij het uitgaan van de school gaan niet alle leerlingen tegelijk naar buiten.
2. Kinderen desinfecteren in het lokaal hun handen bij het weggaan.
3. Kinderen die zelfstandig naar huis kunnen, gaan ook meteen naar huis.
4. Ouders die hun kind moeten ophalen, komen iets voor 14.30 uur, wachten op gepaste afstand van elkaar voor
het gebouw op het parkeerterrein en gaan met hun kind(-eren) vervolgens snel naar huis.

Overige afspraken
1. We proberen zo veel mogelijk de anderhalve meter afstand aan te houden tussen leerling - leerkracht en
andersom.
2. Kinderen wassen/ontsmetten hun handen elke keer dat ze buiten zijn geweest.
3. Kinderen moeten zoveel mogelijk in de lokalen blijven en zo weinig mogelijk in school lopen.
……
4. Uw ideeën, suggesties, vragen en opmerkingen zijn uiteraard van harte welkom!!

Kind op maandag
Week 23: 1 t/m 5 juni 2020
Koningin Wasti wordt verstoten, Ester 1
Koningin gezocht, Ester 2:1-8
Ester wordt koningin, Ester, 2:9-18

Week 24: 8 t/m 12 juni 2020
Mordechai voorkomt een aanslag, Ester 2:19-23
Het plan van Haman, Ester 3
Mordechai doet een beroep op Ester, Ester 4:1-17

Week 25: 15 t/m 19 juni 2020
Ester gaat naar de koning, Ester 5:1-8
Haman laat een paal neerzetten, Ester 5:9-14
Mordechai wordt geëerd, Ester 6:1-14

Week 26: 22 t/m 26 juni 2020
De wens van koningin Ester, Ester 7:1-10
Het bevel van de koning, Ester 8
Poerim, Ester 9:1-32

lied van de maand:
Onderbouw: ELB 501, Vrede van God

lied van de maand:
Bovenbouw: ELB 378, Vader ik aanbid u

Ineens was het er: een virus dat mensen ziek maakte en de wereld stillegde. Er is niemand die er niet op de een of
andere manier mee te maken kreeg. Scholen moesten sluiten, mensen in verpleeghuizen konden opeens geen
bezoek meer ontvangen. Het heeft een grote impact op kinderen. Misschien maken ze van dichtbij mee dat er
mensen ziek zijn. Ze worden geconfronteerd met angst en onzekerheid. En veel dingen die gewoon leken, zoals
naar school gaan en naar je voetbalclub, zijn dat ineens niet meer.
Tegelijk gebeuren er ook heel veel waardevolle en mooie dingen. Sinds de uitbraak van het Coronavirus zijn er
prachtige initiatieven ontstaan die mensen met elkaar verbinden. Mensen helpen elkaar als het moeilijk is en
zoeken elkaar op (ook online) als ze elkaar nodig hebben. Op het moment dat dit nummer van Kind op Maandag
verschijnt, weten we nog niet hoe de situatie aan het eind van het schooljaar zal zijn. Wat we wel weten, is dat er
verhalen verteld kunnen worden. Want verhalen zijn er altijd.
We lezen in deze periode het prachtige, meeslepende verhaal van Ester. Zij wordt koningin in een land waar haar
volk bedreigd wordt. Juist zij is in een positie om iets te doen – maar hoe pak je dat aan? Na het verhaal van Ester
lezen we over Jona, die de opdracht krijgt om naar Nineve te gaan. Hij wil niet, wordt overboord van een schip
gegooid, gered door een walvis, en gaat uiteindelijk toch. De koning van Nineve trekt zich de woorden van Jona
aan. Hij wil dat er iets verandert, maar hoe pakt hij dat aan?

Rehobothweek
In een iets ander jasje gegoten, maar als vanouds : de laatste schoolweek vieren we de rehobothweek!
De groepen 1 t/m 4 hebben een afsluiting van het project “Woeste Willem”. Er is een vossenjacht, we doen veel
leuke actieve opdrachten en we nemen afscheid van groep 8.
Zo hopen we dit jaar nog samen en met veel plezier af te sluiten. We begrijpen dat het heel jammer is dat we
geen schoolreisje hebben gehad, dat de kinderen niet op kamp kunnen. Dat er geen schoolbbq zal zijn en dat de
feestelijke ouderavond niet door kon gaan. Ook wij als leerkrachten vinden dat heel vervelend. Vandaar dat we
tijdens de Rehoboth week er nog een hele fijne week van willen maken.

Rapporten en 10-minutengesprekken
De 10-minuten gesprekken gaan dit schooljaar niet door. In plaats daarvan starten we het volgende schooljaar
met start gesprekken met de ouders. Mochten er toch ouders zijn die graag contact willen met de leerkracht, dan
kunt u natuurlijk contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Ook de rapporten zullen er iets anders uitzien. In de meeste groepen worden er geen cito-toetsen afgenomen en
die kunnen we dus ook niet in de rapporten vermelden.

Opsterland – sportieve vakantieweek
Voor meer info zie de bijgevoegde flyer of ga naar https://echt-outdoor.nl/activiteit/opsterland2020/

Nieuw lid Medezeggenschapsraad (MR) gezocht
Na een jarenlange inzet van één van onze leden zijn wij met ingang van het volgende schooljaar op zoek naar een
nieuw MR-lid. Bianca Huisman stopt ermee. Bedankt voor je inzet, Bianca!
Vacature notulist medezeggenschapsraad per september 2020
De medezeggenschapsraad van onze school is op zoek naar een nieuwe notulist. Op dit moment bestaat de MR
uit Jacob Woudwijk, juf Lyanne en juf Martine.
Denkt u dat u een goede notulist zou zijn en wilt u onze MR vanaf september komen versterken?
Dan kunt u een bericht sturen naar jufmartine@pcborehoboth.nl

Verjaardagen
Juni
9 Lieke 3-4
13 Jelte 1-2
15 Danine 7-8
15 Thom 7-8
19 Amarins 5-6
23 Laura 5-6
23 Albin 1-2
30 meester Willem

Juli
11 juf Lyanne
16 Tristan 7-8
27 juf Ria

Agenda
Juni
1 Pinksteren, kinderen zijn vrij

Juli
2 musical groep 7-8

Fijne zomervakantie!
3 juli t/m 14 augustus

17 studiedag Team, kinderen zijn vrij
29 Rehobothweek!

2 afscheid groep 8
Vrijdag 3 juli zijn de kinderen vrij

We zien jullie maandag 17
augustus weer!

Mocht u ergens vragen of opmerkingen over hebben, dan bent u van harte welkom bij de teamleden en/of de
directie.
Hartelijke groet, Team Rehoboth

